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ممارسات القيادة التنفيذية االبتكارية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

القيادات تقع مسؤولية صياغة  المسؤولية، فعلى عاتق هذه  القدر األكبر من  التي تتحمل  المحور األساسي في عملها ومساراتها، وهي  المنظمات هي  التنفيذية في  القيادات  إن 

االستراتيجيات المستقبلية وتحديد الرؤية واستشراف وجه المستقبل، وتخطيط سياسات العمل وصناعة القرارات والتي يتوقف علي سالمتها نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها، ومن 

أهم سمات القائد التنفيذي الناجح هي السعي نحو التميز، وذلك من خالل بحث التوصل لمخرجات أكثر جودة، ونشر ثقافة االبتكار واإلبداع بين العاملين، والوعي بقدرات المنافسين، 

وتنمية العالقات مع البيئة الخارجية واستثمارها لصالح المنظمة.

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المكثف والعملي في " القيادة التنفيذية " لتطوير الكفاءات التي يحتاجها القائد التنفيذي عالي األداء، وصقل المهارات وتطوير المعرفة وتعزيز 

الصفات الشخصية التي يحتاجها القادة للتفوق في المناصب التنفيذية العليا،   وتشـمل مكونـات البرنامج محاور رئيسة وهي التميـز فـي األداء، والتميـز فــي بناء العالقات مــع كافـة 

األطراف ذات العالقة وإدارتها والحفاظ عليها،  واالتصال القيادي االستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيق التميز في األداء سواء على مستوى الفرد أو الفريق واإلدارات والمنظمات 

، إضافة إلى تناول طرق تحفيز المنظمات واألفراد وتوسيع آفاق التميز في األداء من خالل طرح منهجية ووسائل مناسبة التخاذ خطوات سريعة لتحقيق التميز التنافسي المستدام.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

 اكتساب القدرات القيادية واإلدارية التي تمكنهم  من القيادة في بيئة معقدة ودائمة التغير�	

 تطوير عقلية عالمية تسمح بقيادة عالم يزداد عولمة�	

بناء مجموعة أدوات القيادة لزيادة المرونة وتعلم كيفية تشكيل االستراتيجية وتوصيلها الى الفريق�	

تحسين المهارات التحليلية األساسية للتعامل مع تحديات األعمال بشكل كلي واتخاذ قرارات تنفيذية أفضل�	

تطوير وعي  أكبر بأسلوب القيادة وكيف ينظر إليه اآلخرون�	

تعزيز الفهم للواجهة الحاسمة بين قضايا التنفيذ والتحديات االستراتيجية الداخلية والخارجية للمنظمة�	

تعلم مبادئ التفكير التصميمي لحل مشاكل العمل�	

تعلم طرقا فعالة لتصميم الفرق والعمليات التجارية ومبادرات إدارة التغيير والهياكل التنظيمية والثقافة�	

التعرف على نهج التواصل الفعال   وكيفية ضبط أسلوب االتصال  لزيادة التأثير واالقناع�	

تطوير القدرات في مجال التواصل   لتحفيز وإلهام االخرين�	

المنهجية:

تتكون هذه الدورة التدريبية من وحدات تحتوي على المحاضرات، وتقييم المهارات، والمناقشات التفاعلية، وعروض الفيديو سيضم هذا البرنامج المكون من 5 أجزاء مناقشات 

الحالة ، والتعلم من األقران ، والتمارين التفاعلية ، والتفكير ، وتخطيط العمل . تم تصميم الدورة لتكون ديناميكية وتفاعلية للغاية ويتمثل التركيز األساسي في تزويد المشاركين 

بالمفاهيم واألساليب التي يمكنهم استخدامها في مكان العمل.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم هذا البرنامج للقادة الحاليين على جميع المستويات وكذلك القادة الطموحين. إنه مثالي ألولئك الذين يسعون جاهدين لتحقيق نتائج استراتيجية في مؤسساتهم وشركاتهم .

          المحتويات الرئيسية:
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          المحتويات الرئيسية:

ممارسات القيادة التنفيذية االبتكارية

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مناذج وأاسليب القيادة :

 نظرة عامة على نماذج وأساليب القيادة الناجحة �	
قم بالتقييم الذاتي ألسلوبك واكتسب رؤية شخصية كقائد �	
اكتشف الخصائص التي تساعد على ازدهار أسلوبك �	

مطابقة القيادة مع إعدادات خمتلفة :

 طابق أسلوبك مع ثقافة الشركة وقيمها وتوقعاتها �	
ضع نفسك كقائد مع أي جمهور �	
تطبيق أنواع مختلفة من القيادة بناء على السياق �	

التعاون والتأثري واإللهام :

 فهم السلوك البشري والمحفزات الرئيسية، وكيفية التأثير عليها �	
اكتساب االلتزام وتعزيز تصور اآلخرين لك كقائد يتمتع بالنزاهة �	
خلق رؤية تعزز التميز وتلهم الناس للعمل من أجل مستقبل واعد �	

القائد المرن :

 بناء المرونة واالرتداد من النكسات �	
زيادة الوعي بالتحول الشخصي والتنظيمي �	
إقناع أشخاص مختلفين بقبول التغيير االستراتيجي �	

كسب المصداقية كقائد:

تحديد خصائص القائد الموثوق به�	
تأسيس مصداقيتك بحزم�	
المصادر الخمس لقوة أي قائد�	
بناء صورة مهنية ايجابية للقائد داخل المؤسسة�	
تغيير نمط التواصل حسب أعضاء الفريق والحالة�	
التحفيز من خالل التواصل�	
انشاء بيئة االشراك في العمل�	

كسب قلوب وعقول اآلخرين:

اعرف موظفينك�	
ادارة توقعات الموظفين�	
بيع أفكارك للجمهور�	
إنشاء رسالة مقنعة تثير العواطف الصحيحة�	
إعادة كتابة الرسالة من السلبية إلى اإليجابية�	
 إعادة كتابة الرسالة من غير الموضوعية إلى الموضوعية�	
تعديل رسالتك لتلبية احتياجات ورغبات وأسلوب الجمهور�	
ايصال األخبار السيئة أو الرسائل الغير محبوبة�	
القيادة والتواصل خالل األزمات�	

إعداد وتنظيم األفكار والراسئل:

فهم الدور القيادي وعالقته بالتواصل�	

أهمية التواصل للقائد�	

تنظيم األفكار من خالل الخرائط الذهنية�	

التقديم مقابل العروض�	

أهمية العروض للقائد�	

أساسيات فن الخطابة�	

التعامل مع المهام والواجبات بشكل فعال�	

التعامل مع مشكالت األداء�	

مفهوم اإلقناع  والتاثري:

عناصر العملية اإلقناعية والشخصية المؤثرة�	

أهمية اإلقناع في المجتمع�	

اإلقناع والتاثير  واالتصال مع اآلخرين�	

مهارات الشخصية المقنعة والمؤثرة�	

مجاالت اإلقناع �	

أساليب التاثير�	

قيادة التواصل المؤسيس:

التحكم في الشائعات�	

التحكم وادارة السياسة اإلدارية�	

ادارة التغيير الثقافي�	

الشفافية في المؤسسة�	

اختيار الوسيلة الصحيحة اليصال الرسالة�	

التواصل والقيادة اليصال الرؤية والرسالة والقيم�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)ممارسات القيادة التنفيذية االبتكارية(
صقل المهارات وتطوير المعرفة وتعزيز الصفات الشخصية التي يحتاجها القادة للتفوق في المناصب التنفيذية العليا 

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


